
فهو فعيل مبعىن فاعل  )؛ وهو الصادق المصدوق وهلذا قال ابن مسعود رضي اهللا عنه يف وصف الرسول: (

أن قلت مبعىن فاعل ؟ مبعىن مفعول وفعيل  ويبقى عندنا كيف يكون فعيل مبعىن مفعل ؟ فعيل وفعيل مبعىن مفعل .

مبعىن مفعل؛ طيب فعيل مبعىن مفعول كثري مثل: جريح كثري محيد قتيل، كثري؛ لكن فعيل مبعىن مفعل كيف ذلك 

؟ نقول نعم هذا ورد هذا اآلن الذي معنا دليل على هذا،   املعلوم إىل أن الرسول منبئ للناس؛ أليس كذلك ؟ 

  ؛ وإذا أردت أن نأيت حبجة من كالم العرب فامسع إىل قول الشاعر: والقرآن حجةفهي جاءت يف القرآن 

  رأمن ريحانة الداع السميع       يؤرقني وأصحابي هجو                                   

؛ رب؛ يؤرقين وأصحايب هجور؛ فهذه مسيع مبعىن مسمع يف لغة الع أم الرحيانة الداع السميع السميع مبعىن املسمع

؛ بل القرآن يستشهد به وال يستشهد عليه؛  على أننا يف احلقيقة ال حنتاج إىل استشهاد للقرآن إلثبات أن هذا لغة

  ؛  لكن من املعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد اإلنسان طمأنينة

  ؟  إذا على قراءة النيبء جيوز نقرأ ا السائل :

))  من النبأ ((؛ على هذه القراءة:  ، يستحب أن نقرأ ا أحيانا انعم، جيوز؛ بل يستحب أن نقرأ  الشيخ :

بدون اهلمزة ففيها وجهان؛ الوجه األول: أنه مسهلة من النيبء باهلمزة مسهلة يعين أن  )) النبي ((أما على قراءة: 

العربية أمية تسهل اهلمزة جتعل ، أئمة يقال فيها يف اللغة  اهلمزة جعلت ياء للتسهيل وهذا موجود يف اللغة العربية

، النيب من  ؛ وعلى هذا الوجه يكون النيبء ياء؛ النيب نقول هذه أصلها النيبء لكن جعلت اهلمزة ياء للتخفيف

أين ؟ من النبأ؛ وقيل: إن الياء أصلية ال مسهلة النيب وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة وهي الشيء املرتفع يقال 

؛ فيكون مشتق من النبوة وهي االرتفاع وذلك الرتفاع مرتبة النيب؛ ألن الرسل صلى اهللا عليه  عنبا ينبوا يعين ارتف

وسلم ومنهم خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند اهللا وهلذا بدأ اهللا م يف صدر من أنعم 

: من النبأ ومن : اجعلوها من األمرينطيب لو قال قائل . ))...  أنعم اهللا عليهم من النبيينفأولئك  ((عليهم 

، ميكن ألن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيني بدون تضاد  ؟ نقول ميكن؟ ميكن ماذا نقول له النبوة ؟

؛ لكن مع إمكان اجلمع جيب  محل عليهما ألن ذلك وسع يف املعىن؛ أما التضاد فإنه ينظر للراجح وحيمل عليه

؛ تعرفون لفظ املشرتك ؟ اللفظ  فإذا قال قائل: هذا استعمال للمشرتك يف معنيني يعا .أن حيمل علي املعنيني مج

؛ وتقال للعني اجلارية أيش  ، العني تقال للباصرة عينك اليت يف وجهك املشرتك ما احتد لفظه وتعدد معناه كالعني

؛ وهلذا  عني للذهب عني وورقلل؛ وتقال  ؛ ال اجلاسوس ما هي احلقيقة ، اجلاسوس هي؟ أي  ؛ وتقال للعني



؛ ونقول: عني مكحولة ؟ أي نعم ميكن  ، عني منقودة الذهب واملورودة املاء يقال: عني مورودة وعني منقودة

؛ ألن   ؛ يقول بعض العلماء إن املشرتك ال ميكن أن حيمل على معنيني العني املكحولة هي العني اليت يف الوجه

 معنيني بشرط الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه جيوز أن حيمل على كل معىن منهما يضاد اآلخر؛ ولكن

   أيش؟ عدم التعارض؛ فإن تعارضا وجب طلب املرجح .

)) ما كان متعصبا   براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  شيخ أحسن اهللا إليك ! القول الثاين يف قوله: (( السائل :

  ؟ كما 

  طريق اليهود والنصارى؛أيه يعين ما كان على  الشيخ :

  كيف ما كان متعصبا ؟ السائل :

براهيم على طريقكم إبراهيم أو أن إ إن كنتم صادقني أنكم على طريق يعين ما كان على طريقكم يعين الشيخ :

  فاتبعوا حممدا .

  بس قوهلم إنه متعصب ما فهمت ؟ السائل :

؟ إذا هؤالء اليهود متعصبون  إليهم كذا وإال ال يعين مثال اآلن الذي يأخذ مبذهب قول ما هو ينسب الشيخ :

براهيم عليه إك يهودي متعصب أو نصراين متعصب، براهيم ما نقول إنإينهم، والنصارى متعصبون بدينهم، بد

  الصالة والسالم مسلم هللا ما هو متعصب لليهودية وال نصرانية؛ 

  ؟  عليه وسلم ألسلم؛ فهو مسلم كيف يسلمبس قلنا إنه لو كان أتى إىل وقت رسول اهللا صلى اهللا السائل :

  هذا الذي جرى إقامة احلجة على هؤالء اليهود والنصارى . الشيخ :

  أسلم معىن ترك شريعته واتبع شريعة ـ حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ السائل :

  أي نعم يرتك شريعته ويتبع حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أي نعم . الشيخ :

أي بزعمكم أنكم أنتم على  : )) هل املراد وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده ((عاىل: قوله ت السائل :

  وليس هو على دينكم ؟ براهيمإ دين

  أي نعم هو حتتمل، حتتمل حىت على ذلك . الشيخ :



  ؟ الدين ما حدث إال بعد موته تغريإذا  السائل :

براهيم يقولون يتعصب ما يذهب عن دينه، هذا إبراهيم و إذلك الذين يقولون حنن على طريقة أي وك الشيخ :

  معىن قوهلم على طريقتهم؛

  ؟براهيم مع أم إكيف يتعصب  السائل :

  حنن ما قلنا عبادم خاصة، يعين طريقتهم يعين على طريقتهم . الشيخ :

 )) كلمة (( حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم هاأنتم ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ م يف كال املسألتني عندهم علميعين معناها أ تحاجون ))

براهيم إنه على طريق اليهود إ؛ ألن الذي يقول عن  ما عندهم علمبراهيم عليه السالم إال، يف قضية  الشيخ :

ركب أو جبهل بسيط؛ ؛ فهو جاهل سواء جبهل م والنصارى ما عندهم علم بذلكوالنصارى أو على دين اليهود 

  ؛ براهيم عليه الصالة والسالم لعرف أنه كان حنيفا مسلماإلو علم حقيقة 

  ما قالوا إنه كاذب ؟  السائل :

  رمبا بعضهم إنه كاذب . الشيخ :

د صلى اهللا عليه وسلم، دينه واتبع دين حمم براهيم عليه الصالة والسالم حيا لرتكإشيخ قلنا لو كان  السائل :

  براهيم هو نفس دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟إأليس دين 

خيتلف املنهاج، أصل الدين عندهم كلهم واحد التوحيد وأصول الدين كلها واحدة عند األنبياء؛ لكن  الشيخ :

   الدرس؛ لكن لعلك .اها يف أثناء وبين )) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((اهللا قال: 

وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي  ((. نكمل الكالم على آخر اآلية الكرمية:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

)) فهو يف حمل رفع؛ بل هو مرفوع  للذين اتبعوه ((معطوف على قوله:  وهذا النبي )) قوله: (( )) . المؤمنين

)) آمنوا مبن؟  والذين آمنوا ((قال:  اإلشارة كما نعلم مبين على السكون .النيب بدل من اسم اإلشارة، واالسم 

آمنوا ذا النيب؛ واإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يتضمن اإلميان بكل شريعته؛ وهذا اإلميان أيضا يستلزم 

واهللا ولي  (( قال: مث القبول وأيش؟ واإلذعان؛ أن يقبل مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن يذعن له .



اهللا ولي  (()) ويل كل مؤمن هؤالء وغريهم كل مؤمن فاهللا سبحانه وتعاىل وليهم، كما يف قوله تعاىل:  المؤمنين

النور إلى  الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من

أن ييسر املؤمن اليسرى وجينب العسرى؛ وهناك والية عامة شاملة )) وهذه الوالية والية خاصة تقتضي  الظلمات

أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال  حتى إذا جاء ((لكل أحد؛ فاهللا تعاىل ويل كل أحد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

العامة؛ )) فجعل اهللا تعاىل موال هلؤالء وهم كفار؛ لكن هذا بالوالية  يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق

والوالية العامة هي والية التصرف، التصرف يف الكون والتدبري؛ والوالية اخلاصة والية العناية باملوىل عليه أن اهللا 

يا أهل الكتاب لم  ((يف هذه اآليات الكرمية كثري من الفوائد؛   تعاىل يعتين به وييسره اليسرى وجينبه العسرى .

يف هذه اآلية من  ))... براهيم إيا أهل الكتاب لم تحاجون في  (( ؛ الفوائد أهذا مبتد ))...  تحاجون

ومن  براهيم عليه الصالة والسالم .إكتاب بكوم حياجون وجيادلون يف توبيخ هؤالء أعين أهل ال الفوائد أوال: 

فوائدها: بيان ومن  براهيم ومنزلته بني مجيع الطوائف: اليهود والنصارى واملسلمني.إشأن  فوائدها أيضا: علو

فكيف  براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده ))إلم تحاجون في  بالعقل؛ لقوله: (( االحتجاج

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ال  حتاجون به مع أن التوراة واإلجنيل مل تنزل إال من بعده وهذا خالف العقل .

االعتماد عليه وترك النص؛ فالناس يف االستدالل بالعقل طرفان ينبغي إمهال العقل يف االستدالل كما ال ينبغي 

ووسط؛ طرف غاىل فيه حىت قدمه على السمع وذلك بالنسبة للفقهاء يف أصحاب الرأي والقياسيني الذين 

يعتمدون على الرأي وإن خالف النص؛ ويف باب النص باب العقائد مجيع أهل البدع يعتمدون على العقل 

أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إال شبهات وليس براهني ودالالت ما يف ه دالالت؛ ويدعون السمع مع 

لكن هم يظنون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه وال يرجعون يف هذا إىل السمع؛ ومن 

ه حبجة أو بشبهة ذلك من ؟ األشاعرة، من ذلك األشاعرة واملعتزلة وغريهم كل من نفى صفة أثبتها اهللا لنفس

ومن الناس، الطرف  عقلية على األصح ما هي حجة شبهة عقلية فإنه داخل فيمن يغايل يف االستدالل بالعقل.

الثاين: من أنكر االعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل دخل يف إثبات أي حكم أو أي خرب فأنكروا 

ومن الناس من هم  ال ميكن أن نرجع إىل العقل يف شيء.القياس وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا ائيا وقالوا 

؛ رجعوا إىل العقل فيما ال خيالف الشرع؛ ألن العقل إذا مل خيالف الشرع فإن اهللا تعاىل حييل عليه يف  وسط

)) ومثل هذه  أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون ((مسائل كثرية؛ مثل: 

؛ واستدالل اهللا تعاىل على إحياء املوتى )) وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعدها أفال تعقلون (اآلية: (

بإحياء األرض بعد موا داللة، استدالل عقلي حسي، استدالل عقلي وحسي؛ فهو حسي ألنه مشاهد وهو 



ية اعتبار العقل دليال ؛ ولكن كما عقلي ألنه يستدل به على نظريه الذي ال خيالفه متاما؛ فاحلاصل أن يف هذه اآل

قلت بشرط أن ال خيالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فاألصح أن نقول إنه ليس بعقل؛ صح؟ األصح أن نقول إنه 

ليس بعقل ألن من  صحيح املنقول ال يعارض صريح املعقول أبدا؛ لكن إذا ظن أن العقل خيالف السمع فإما أن 

سمع غري ثابت وإما أن يكون العقل غري صحيح ملوث بالشبهات والشهوات؛ يكون ال خمالفة وإما أن يكون ال

 أن التوراة واإلجنيل منزل من عند اهللا؛ لقوله تعاىل: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عرفتم يا مجاعة ؟ طيب .

قال قائل: كيف تستدلون ذه اآلية على أن التوراة واإلجنيل  فإن وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده )) .

)) يعين كيف يستقيم االستدالل  وما أنزلت التوراة ((منزل من عند اهللا مع أن الفعل يا أخ ؟ مع أن الفعل هنا 

؟ الفعل مبين ذه اآلية على أن التوراة واإلجنيل من عند اهللا نازل من عند اهللا مع أن الفعل ؟ كمل ؟ نعم يا أخي 

من أين علمت به ؟ ألن املخاطب  ))؛ من عنده ((للمجهول؛ كذا ؟ طيب ما اجلواب على هذا ؟ من قوله: 

؛ نقول القرآن يفسر  وجل، املتكلم هو اهللا؛ النزل جييء من العلو والعلو ما يف إال هللا تبارك وتعاىل هو قول اهللا عز

القرآن يفسر بعضه بعضا هذا صحيح  ؛ )) واإلنجيل فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة بعضه بعضا قال اهللا: ((

)) يف نفس السورة؛ إذا فاملنزل للتوراة واإلجنيل هو  وأنزل التوراة واإلنجيل ((ويف هذه السورة نفسها يف أوهلا: 

اهللا؛ وحينئذ نقول: بين الفعل للمجهول للعلم باملنزل وهو اهللا؛ فإذا قيل: من أين علمت أنه منزل؟ قلنا من 

))  وخلق اإلنسان ضعيفا (())؛ وهذا نظري قوله تعاىل:  وأنزل التوراة واإلنجيل هدى للناس ((السورة يف أوهلا 

ن اخلالق؟ اهللا؛ لكن حذف للعلم به؛ ولكن ملا كان الضعف صفة نقص بين الفعل للمجهول كما بين للمجهول م

الشر ما أضافوه إىل اهللا مباشرة،  )) وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا ((يف قوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . راد بهم ربهم رشداأم أ ((والرشد أضافوه إىل اهللا مباشرة  )) أشر أريد ((قال: 

هل ميكن أن  إثبات علو اهللا؛ ألن النزول إذا ثبت اآلن أن اإلنزال من عند اهللا؛ فالنزول ال يكون إال من أعلى .

براهيم وهذا مشيئة إ التوراة بعد...  أنه حدث نستفيد من هذه اآلية: أن كالم اهللا متعلق مبشيئته ؟ نعم كيف ؟

اهللا؛ وهذا مبشيئة اهللا والشك أن التوراة منزلة من عند اهللا لكن اهللا كتب التوراة؛ وهلذا قال بعض أهل العلم: ال 

نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كالم اهللا؛ لكن اهللا كتبها الشك وهي نازلة من عنده؛ أما اإلجنيل فهو كالقرآن 

وكتبنا له في األلواح  ((قال: أنزله؛ فهو كالم فيكون كالما؛ أما التوراة فقال اهللا تعاىل:  ما فيها أن اهللا تعاىل كتبه

النداء على بين إسرائيل بالسفه؛ وأن  ومن فوائد اآلية الكرمية: )) من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء

هؤالء القوم فلريجع إىل كتاب  تصرفام كما هي خمالفة للمنقول فهي خمالفة للمعقول؛ ومن أراد أن يعرف سفاهة

"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" البن القيم ـ رمحه اهللا؛ ذكر أشياء عجيبة من سفه األمة الغضبية واألمة 



الضالة، األمة الغضبية هم اليهود واألمة الضالة هم النصارى؛ ذكر أشياء عجيبة؛ ولو مل يكن اهللا أن اهللا تعاىل 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال  ((ذه اآلية ويف آية: نعى عليهم عقوهلم يف ه

)) فاليهود أمة غضبية، جاهلية، يف أبعد ما يكون عن الرشد .  ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة بالعقل؛  تعقلون

كما ذكرنا   ))؛ واملراد بالعقل هناتعقلون  أفال ((وأن العقل ال حيمل صاحبه إال على السداد والصواب؛ لقوله: 

يف التفسري عقل الرشد يعين عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد ال عقل اإلدراك الذي هو مناط 

التكليف؛ ألن هؤالء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل اإلدراك الذي هو مناط التكليف هذا 

هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم  ((مث قال:  ما كلفوا. ثابت عند اليهود والنصارى ولو ال ذلك

من فوائد اآلية الكرمية: التنزل مع اخلصم، يعين فرضنا أنه قبلت منكم  تحاجون فيما ليس لكم به علم )) .

علم؛ ومن فوائدها: ذم احملاجة بغري  احملاجة فيما لكم به علم؛ لكن ال تقبل احملاجة فيما ليس لكم به علم .

وما أكثر هذا الواقع املؤسف املر يف زمننا هذا، كثري من  ؛)) فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ((لقوله: 

الناس اليوم حياجون فيما ليس هلم به علم؛ بل مبا تقتضيه عقوهلم القاصرة؛ فيقول مثال: مل صار كذا ومل صار  

هذا واجبا وكان هذا غري واجب، وما أشبه ذلك؛ كذا؛ ملاذا كان هذا حراما وكان هذا حالال؛ ملاذا كان 

فيحاجون فيما ليس هلم به علم؛ وكثري من العامة الذين عندهم لسن والبيان من السحر كثري منهم جيادل طالب 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إقرار اإلنسان على احملاجة بالعلم؛  العلم يف أمر ال يعلم هو؛ بل جمرد اادلة .

رط أن يكون القصد حسنا، حبيث يريد باادلة أيش؟ الوصول إىل احلق، يكون املقصود الوصول إىل ولكن بش

احلق فيثبت احلق ويبطل الباطل، واضح ؟ أما الذي جيادل ولو فيما ليس له به علم قصده إبطال احلق وإثبات 

وعليهم والذين يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم  ((الباطل فالشك أنه مذموم؛ 

واهللا يعلم  ((وجل؛ لقوله تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العلم هللا عز غضب ولهم عذاب شديد )) .

 ((له: ومن فوائدها أيضا: أن احملاجة فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج؛ لقو  . )) وأنتم ال تعلمون

)) بل ليس عنده عقل أيضا؛ ألن احملاجة فرع عن العلم فمن حاج بغري علم فال عقل له كما  وأنتم ال تعلمون

فعل مضارع واألصل يف املضارع أنه  )) يعلم ((ومن فوائد اآلية: إثبات علم اهللا يف احلاضر؛  أنه ال علم عنده .

للماضي ورمبا يتمحض للمستقبل؛ يتمحض للماضي إذا دخلت عليه  موضوع للحاضر واملستقبل؛ ورمبا يتمحض

مل؛ ويتمحض للمستقبل مع السني وسوف، يعين هذا على سبيل املثال؛ وإذا خال فهو صاحل للحاضر واملستقبل؛ 

ما كان  ((مث قال اهللا تعاىل:  وجل مستمر دائم وأنتم ال تعلمون . يعين أن علمه عز )) يعلم ((فهنا يقول: 

براهيم من دين إفوائد هذه اآلية الكرمية: تربئة من  )) ... رانيا ولكن كان حنيفا مسلماراهيم يهوديا وال نصبإ



اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى؛ كذا؟ ألننا ذكرنا أن اآلية هلا معنيان هي قوالن؛ فإبراهيم عليه 

ين النصارى من بعده؛ كذلك بعده؛ وال دين النصارى ألن دالسالم ليس يتدين بدين اليهود ألن دين اليهود من 

براهيم عليه الصالة والسالم ليس كالنصارى واليهود يتعصبون ملا هم عليه حبق أو بباطل بل كان حنيفا إأيضا  

ف بوصف ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي ملن مل يتص مسلما منقاد ألمر اهللا، يأمتر بأمر اهللا وينتهي بنهي اهللا .

ني؛ ألن اهللا أن يبني براءته منه؛ ولو كان هذا الوصف يف أصله حممودا؛ لكن إذا كان مل يتصف به فالواجب أن يب

براهيم يهوديا وال نصرانيا مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعد إتعاىل نفى أن يكون 

 ((براهيم؛ لقوله: إوائد اآلية الكرمية: الثناء على ومن ف ل أن تنسخ .بعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قب

))؛ وجه الثناء عليه أنه وصف بالتوحيد اخلالص، توحيد  ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . وما كان من المشركين ((اخلالص الذي ال يشوبه أي نوع من الشرك؛ لقوله: 

قبل التحلية؛ يعين البداءة بالنفي قبل اإلثبات؛ ألن النفي ختلية اإلشارة إىل ما اشتهر عند الناس من أن التخلية 

 ((مث أثبت يف قوله:  )) براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  ((واإلثبات حتلية يعين إثبات؛ فهنا بدأ بالنفي وهو 

)) والظاهر أن هذا الرتتيب موافق للطبيعة ألنك ختلي الشيء مما يشينه أوال مث تضيف  لماولكن كان حنيفا مس

إليه ما يزينه؛ أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع ؟ أزيل الوسخ أوال مث أضيف ما يكون به 

ن المشرق اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بي الكمال؛ ويف احلديث، حديث االستفتاح: (

 والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي )

فاملباعدة أن ال أمارس الذنوب واخلطايا؛ والتنقية أن يزال هذا األذى، والغسل أن يطهر وينظف، واضح ترتيب 

مثال يتبني به: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصالح فأقول ال تضع هذه مباعدة،  هذا؟ وأضرب

أليس كذلك؟ مباعدة ما يضعها؛ آخر جاء به فوضعه فقلت: انزعه، هذه تنقية؛ املرتبة ملا نزعه قد يكون يف 

ئني: نفي وإثبات؛ النفي يف قوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه البد يف التوحيد من شي مكانه أثر، أقول: اغسله .

ألن احلنيف هو املائل عن الشرك وعن كل دين خيالف  )) مسلما ((واإلثبات يف قوله:  )) ولكن كان حنيفا ((

))  وما كان من المشركين ((وجل؛ وأكد ذلك بقوله:  اإلسالم؛ واإلسالم هو اإلثبات االستسالم هللا عز

لعلة ظاهرة تعليل ظاهر جدا؛ ألن النفي، انتبهوا النفي تعطيل واإلثبات بدون التوحيد ال يتم إال بإثبات ونفي وا

نفي ال مينع املشاركة؛ واجلمع بينهما إثبات مع نفي املشاركة؛ واضح يا مجاعة ؟ طيب نضرب مثال: إذا قلت: 

هنا أحد قائم، ليس هنا أحد قائم؛ هذا نفي، هل فيها إثبات وإال ما فيه؟ طيب هل فيها أحد قائم اآلن؟ ليس 

بات أن زيدا هذا تعطيل يعين صفة القيام اآلن معطلة  مل يتصف به أحد؛ واضح؟ ؛ إذا قلت: زيد قائم، هذا إث



قائم فأثبتت القيام اآلن لواحد من الناس؛ لكن هل هذه العبارة متنع أن يكون غري زيد قائما ؟ ما متنع، قد يكون 

لت أنا: زيد قائم، فقلت أنت: وعمرو قائم؛ هل يعترب قولك ردا على  فيه واحد آخر غري زيد قائم؛ وهلذا إذا ق

طيب فإذا قلت: ال قائم إال زيد؛ هذا فيه نفي وإثبات؛   كالمي أو إضافة إىل كالمي ؟ إضافة إىل كالمي.

حانه حينئذ حصل التوحيد صار املتفرد بالقيام من؟ هو زيد؛ فتبني أنه ال توحيد إال بنفي وإثبات؛ وهلذا قال سب

ومن فوائد اآلية  )) . ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ((براهيم: إهنا عن وصف وتعاىل 

براهيم إفيه اإلميان؛ وجهه؟ أن اهللا وصف الكرمية: أن اإلسالم إذا أطلق دخل فيه اإلميان؛ أو إذا أفرد دخل 

باإلسالم وهو كذلك؛ فاإلسالم إذا أفرد دخل فيه اإلميان واإلميان إذا أفرد دخل فيه اإلسالم؛ وإذا اقرتنا افرتقا 

صار اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب؛ واضح يا مجاعة ؟ طيب؛ يف حديث جربيل اجتمع فافرتقا؛ وهلذا فسر 

قالت األعراب  ((طيب يف قوله تعاىل:  ر اإلميان بشيء آخر؛ النيب عليه الصالة والسالم اإلسالم بالشيء وفس

)) اجتمعا فافرتقا فصار اإلميان الذي ادعوه غري اإلسالم الذي أثبت اهللا  آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا

غير فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها  يف قوله تعاىل: (( . )) ولكن قولوا أسلمنا ((هلم 

)) اجتمع فافرتق؛ اإلخراج مل يكن إال للمؤمنني؛ لكن البيت ؟ بيت مسلمني، البيت بيت  بيت من المسلمين

مسلمني؛ كذا يا هداية اهللا ؟ كيف هذا؟ الذي أخرج من ؟ لوط وأهله إال زوجته، إال امرأته؛ فصار الذين أخرجوا 

صا وعلى امرأته اليت هي خانت فهي مسلمة وليست هم املؤمنني اخللص؛ البيت يشتمل الذين آمنوا إميانا خال

وأما من  . )) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ((مؤمنة؛ إذا البيت كله باعتبار الكل مسلم؛ وهلذا قال: 

من  فأخرجنا من كان فيها ((زعم أن اإلسالم هو اإلميان واستدل باآلية فقد أبعد النجاة للفرق بني تعبريين 

 )) . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (( )) من المؤمنين : ((قال ومل يقل من املسلمني )) المؤمنين

؛ ملاذا؟  ؟  يشمل يشمل اإلميان وإال ال )) ولكن كان حنيفا مسلما ((طيب إذا اإلسالم الذي يف اآلية الكرمية 

الة والسالم بأنه مل يكن فيه صفة من صفات براهيم عليه الصإوائد اآلية الكرمية: الثناء على ومن ف ألنه أفرد .

ومل يقل: مل يكن مشركا؛ فليس فيه صفة من صفات املشركني  )) لم يكن من المشركين ((املشركني؛ وهلذا قال: 

فمثال: من  أبدا ال الشرك وال غريه؛ وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن ال يتصف بأي صفة من صفات املشركني .

 واضح؛ من صفات املشركني كراهتهم للتوحيد؛ وإال ال؟ املشركون يكرهون التوحيد ؟ بالصفات املشركني الشرك 

)) فمن كره التوحيد وإن مل يكن مشركا فإن فيه من  أجعل اآللهة إلها واحدا شك؛ نعم وينكرونه، ويقولون: ((

للذين اتبعوه وهذا النبي  إن أولى الناس بإبراهيم وجل: (( مث قال اهللا عز صفات املشركني بل قد يكون كافرا.

يف هذا دليل، يف اآلية دليل على أن األوليات ختتلف، أي الناس يتفاوتون  . والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين ))



اسم تفضيل، والتفضيل يدل على مفضل ومفضل  )) أولى ((و  )) الناس إن أولى ((باألولية والوالية؛ لقوله: 

الوالية إلبراهيم من اتبعه؛ يعين القوم الذين ت، الوالية درجات؛ فأحق الناس بعليه؛ والشك أن الواليات درجا

ويف فروع الدين يعين يف جليل الدين ويف  اتبعوه يف عهده؛ ألن القوم الذين اتبعوه يف عهده اتبعوه يف عصر الدين

براهيم يف فروع إن النيب والذين آمنوا مل يتبعوا دقيقه تبعوه؛ وهلذا قدم الذين اتبعوه على النيب والذين آمنوا؛ أل

وجل؛ وإال  ) لكن اتبعوه يف أصل الدين واالستسالم هللا عز) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ((الشريعة بل 

بل أتباع الرسول أفضل من  شك براهيم بالا إعليه وسلم أفضل من الذين اتبعو  الشك أن النيب حممدا صلى اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: شرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن آمن معه؛ بكوم أوىل الناس مبن؟  . براهيمإأتباع 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اليهود والنصارى،  بإبراهيم الذي تتنازعه األمم، كل أمم تقول أنا أوىل به .

دها: تشريف النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلشارة إليه ومن فوائ حيث ادعوا أم أوىل الناس بإبراهيم فكذم اهللا .

ومن فوائدها: إثبات نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا أمر  وهذا النبي )) . ((من رب العاملني؛ يف قوله: 

إنا  ((الشك فيه؛ وكل من وصف بالنبوة يف القرآن فهو رسولـ كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ قال اهللا تعاىل: 

))؛  رسال مبشرين ومنذرين ((مث قال يف هؤالء النبيني:  )) بعده أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من

ومن فوائد اآلية  . )) رسال مبشرين ((إذا فكل من وصف بالنبوة يف القرآن فهو رسول بدليل آية النساء: 

)) وهذه الوالية كما قلنا آنفا والية خاصة  المؤمنينواهللا ولي  ((الكرمية: إثبات والية اهللا للمؤمنني يف قوله: 

طيب كل من كان أكمل إميانا فوالية اهللا له  . تقتضي عناية تامة وكل من كان أكمل إميانا فوالية اهللا  له أكمل

أكمل، هذه فائدة من أين أخذناها ؟ من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: احلكم املعلق بوصف يزداد قوة 

ذا الوصف فيه؛ هذه قاعدة مفيدة: كل حكم معلق بوصف فإن هذا احلكم يزداد قوة بأيش؟ بقوة الوصف بقوة ه

: أنا أحب الصاحلني؛ معناه كل ما كان أصلح فهو أحب إيل؛ ألن احملبة الذي علق عليه احلكم؛ فإذا قلت مثال

) علقت الوالء باإلميان؛ فكل ما  ) المؤمنين واهللا ولي ((علقت بالصالح؛ فكلما ازداد الصالح ازداد احملبة؛ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن حيقق  كان اإلنسان أقوى إميانا كانت والية اهللا له أمت وأخص .

إميانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال والية اهللا؛ ألن كل إنسان يف احلقيقة عاقل يسعى أن يكون اهللا له 

حقق اإلميان يكن اهللا لك وليا؛ وكلما ازداد حتقيقك لإلميان ازدادت والية اهللا لك؛ وإال فكلنا وليا؛ نقول  : 

يطلب ذلك ونسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا لكن بس حقق اإلميان، حقق اإلميان، من 

ية اهللا بذلك، هذه من أسباب الوالية أن أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا فإمنا تنال وال

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  وجل ال للدنيا. يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وواليتك هللا عز



)) ؟ وجهه ذلك ؟ أن اإلميان جعل اهللا سببا لوالية  واهللا ولي المؤمنين ((األسباب؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ثابتة؛ واألسباب شرعية، وعقلية، وحسية؛ فاألسباب الشرعية ما جعلها اهللا تعاىل سببا اهللا؛ والشك أن األسباب 

يف القرآن، فمثال اإلميان سبب لدخول اجلنة هذا سبب شرعي وإال ال؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصالة ؛ 

 العسل سبب للشفاء


